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- doplnit jméno poláka Stanislawa  
 

 
 Přípravu na letošní (už dvanáctý!) ročník Velorex čundru jsem nepodcenil a díky Dáši ze 
ZITEXu (a především brašnám, které mi ušila) jsem měl věci ve stroji konečně přehledně a prakticky 

uspořádané. Utažení řetězu, doplnění všech kapalin a utažení všech možných šroubků už u Velorexu 
před delší cestou považuji za samozřejmé. Ono se to vyplatí.  

 Čtvtek 21.8. byl dnem setkání a protože jsem měl již před devátou hodinou ranní vše připraveno, 
nic nebránilo odjezdu. Nedaleko Svitav se mi však stalo něco, z čeho mi tedy veselo nebylo. V dobré 
náladě a euforii z toho, že je pěkně a Velorexík si to pěkně přede, jsem levým předním kolem najel na 

zdánlivě prázdnou umělohmotnou pixli válící se na cestě. "To bude rána!" pomyslel jsem si v duchu a ... 
Místo rány jsem až na obličeji ucítil kapky od něčeho tekutého!!! Po vystoupení z vozu by se ve mně 

krve nedořezal - pixle nebyla prázdná, ale plná červené barvy, která se nyní nacházela na celé přední 
části mého stroje - dokonce i na střeše !! Vyzkoušel jsem bez úspěchu asi 3 ředidla a nebýt majitele té 
pixle (lakýrník, kterému "utekla" z garáže), který barvu úspěšně vydrhl vodou (!!), už jsem se smiřoval s 

pocitem, že budu mít nejošklivější Velorex na světě.  
 Naštěstí šla barva dolů a tak dříve něž jsem se u Opatova setkal s Velorexem Honzy Šustáčka, 

vypadal můj stroj opět jako nový (aby ne, když mi ho tak pěkně umyli!). Další cesta už proběhla bez 
problémů, stavili jsme se ve Vamberku na oběd, u motelu Skalka za Solnicí jsme se potkali s vozítkem 
Slávka Pfeifera, takže do místa noclehu v Semechnicích jsme dorazili už v minikoloně tří strojů. Protože 

bylo ještě docela hodně času, zajeli jsme do Dobrušky na náměstí (na internet, dobýt bankomat, vylézt si 
na věž, okouknout rodný dům F.L.Heka - Věka a dát si zmrzlinu). Po návratu na základnu v 

Semechnicích se k nám postupně přidal Velorex Martina Pospíšila a Vaška Kopeckého, v noci pak 
dorazil i Zděnek Říha.  
 Hned v pátek ráno, prvního dne čundru (22.8.), dorazil ještě Ota Filipi se svou "Hondou", takže 

do nedalekých Voděrad vyráželo v 9 hodin, pod vedením Slávka, rovných sedm Velorexů. Pan a paní 
Červinkovi nás přivítali s úsměvem a během povídání jsme se např. dozvěděli, že nikdy z výroby 

nevyjel prodloužený Velorex (i když dnes dva kusy existují), jak se paní Červinková zaučovala u mistra 
Stodůlky, názorně nám pan Červinka předvedl jak vycpává sedačku, a spoustu a spoustu dalších 
zajímavostí. Prostě - to se musí prožít, jsou to prima lidé! 

 Po rozloučení vedla naše další cesta do archeoskanzenu u Uhřínova. Tam bylo zajímavé vidět, 
jak se snaží s původní technologií stavět domy, pece, ohrady atd. Zajímavý byl i kozel, kterého zábavou 

bylo trkat do procházejících návštěvníků - naštěstí bez vážných následků.  
 Na oběd jsme si zajeli do Solnice, kde kromě naplnění žaludků naplnil naše mozkové závity i pan 
Miroslav Slezák, který pracoval v Solnici v letech 1953 - 1962. Poutavě vyprávěl příhody z let, kdy se 

výroba tříkol teprve rozbíhala a přidal i pochvalu všem přítomným, že je udržujeme stále v provozu. 
Poté nám pomohl opustit parkoviště restaurace U kocoura (i přes svůj věk řídil provoz bez problémů) a 

my se zajeli ještě podívat v Solnici k původní opravně Velodružstva. Zde nás čekalo nejedno překvapení 
- opravnu chce její majitel částečně zrestaurovat (je tam nějaká technická zajímavost!) a soused 
Velodružstva nám nabídl, že má na půdě nějaké koženky! Bohužel nás tlačil čas, tak jsme se domluvili, 

že ještě kolem 17 hodiny přijedeme a uháněli jsme do Kvasin.  
 Pro moji maličkost byla prohlídka automobilky (kterou domluvil Honza Šustáček) něco jako sci-

fi: roboti se tam otáčeli jak ve filmu "Terminátor", každý pracovník měl vyvěšenou kartu s fotkou, 
vymezený čas byl asi úplně na vše - od polední pausy (která je přesně 30 minut!!) přes kuřácké pausy a 
samozřejmě na pracovní úkony. Vše řízeno počítači, vše muselo přesně klapat. V celém závodu naprostý 

zákaz focení, což na jednu stranu chápu (strach o okopírování technologií), ale na druhou stranu, já tam 
byl jak Alenka v říši divů a kromě finálních montáží vůbec nevěděl, jestli se tam montuje Roomster, 

Superb nebo Yetti. Provázel nás velice příjemný pán a i když jsme viděli jen zlomek závodu, asi všichni 
se shodli na tom, že tam bychom pracovat nechtěli. I když kdo ví ...  
 Cestou zpátky do Semechnic jsme se stavili v Solnici u opravny pro ty koženky (pán měl bohužel 

jen něco ke čtyřkolákům) a ještě v obci Byzhradec, kde měl jeden příznivec železnice na zahrádce u 



domu postaveno pár metrů kolejí a dalších věcí patřících ke dráze (dokonce jsme si i zablikali světly na 

semaforu). Večer se k nám ještě připojil Velorex Marka Filipiho, Martina Brejtra a po velkém úsilí se mi 
povedlo navigovat i maďarský Velorex, kterého volant otáčel Lódi Károly (zvaný též Kárčí). Byla to 

pocta - první zahraniční účastník Velorex čundrů a navíc maďar !!!  
 Po pátečním okruhu následovala v sobotu 23.8. již jízda do jiného cíle. V Dobrušce jsme 
nakoupili v Plusu, natankovali a jeli na náměstí nechat se natočit do místní televize. Do dalšího místa - 

muzea hodinek Prim v Novém Městě nad Metují - nás zavedl tamní rodák Martin Brejtr. Bylo zajímavé, 
kolik hodinek a budíků jsme poznávali z dětských let, a že hodinky Prim vlastní i náš prezident Václav 

Klaus (ty jeho ovšem přišly na pouhých 65 tisíc korun).  
 Na historickém náměstí se k nám přidal další Velorex (majitel Tomáš Rašín), takže nově 
otevřený bunkr KAHAN III nad Náchodem zdolávala už kolona jedenácti tříkol. Zvolili jsme tento 

bunkr místo prohlídky náchodského zámku a nelitovali jsme - dobrovolníci opravující tento objekt jsou 
opravdoví nadšenci a uvnitř bunkru bylo možno mimo jiné nahlédnout i do dobových novin (Rudé 

právo) či knih, nemluvě o uniformách či platidlech. Při sjíždění z bunkru do Náchoda se k nám připojily 
další dvě tříkoly - Petra Jaroše (známého spíše pod přezdívkou Palyza) a Romana Olexy.  
 Na náchodském náměstí jsme se dlouho nezdrželi a po pár fotkách a přivítání nováčků vyrazili 

směr k Polici nad Metují s tím, že si dáme někde cestou oběd (odpojil se jen Palyza s tím, že se sejdeme 
večer ve Zdoňově). To se povedlo Na mýtě pod Bezděkovem, ačkoli vlastně na Markovu Hanku oběd 

nezbyl. Nepovedlo se ani ukrýt nenápadně Honzův Velorex, přesto nás dobrá nálada neopouštěla a 
udělali jsme si společnou fotku u reklamního panáčka nedaleko výrobny stavebnice Merkur.  
 Samotné muzeum stavebnice MERKUR v Polici nad Metují nás nejen vrátilo do dětských let, ale 

museli jsme smeknout nad rozestavěným Ocelovým městem, které snad bude dokončeno až v roce 2016. 
Když jsme navštívili po prohlídce na náměstí cukrárnu, připojil se k nám další Velorex - tentokrát za 

volantem seděl Petr Runkas. Ten nás přesvědčil, že když je tak krásné počasí, mohli by jsme ještě vyjet 
na nedalekou vyhlídku Hvězda (a ne až druhý den jak bylo plánováno). Zajímavá stavba, zajímavé místo 
a nádherný výhled nám byl odměnou - a to někteří vyjeli z parkoviště až přímo ke kapli na Hvězdě.  

 Sluníčko se začalo přibližovat k obzoru, a tak nezbývalo než ještě za světla vyrazit směrem k cíli 
naší dnešní cesty - k chatovému kempu ve Zdoňově. Cestou se od nás odpojil Petr Runkas (s tím, že 

zítra se v Meziměstí zase na celý den přidá) a když jsme bez větších problémů před setměním dorazili k 
chatkám ve Zdoňově, čekal nás tam nejen Palyza s Ivou, ale i Tomáš Olexa s Honzou Španihelem. 
Večer při táboráku jsme se dobře bavili při pohledu na mládež z nedalekého Polska a jejich umění 

opékat špekáčky - jen ten vrchní (a současně majitel) byl nějakej divnej ...  
 Po chladné noci jsme se v nedělním ránu 24.8. rozloučili s Vaškem Kopeckým a jeho dcerou 

Lindou a zkratkou přes Polsko si zajeli nakoupit a natankovat do Meziměstí. Tam se k nám zase připojil 
Petr Runkas s dcerou a vyrazili jsme po příšerných polských silnicích na 2. sraz  Velorexů v Polsku, 
tentokrát u nedokončené podzemní nacistické továrny "Osówka" nedaleko obce Gluszyca. Ačkoli nám 

tento den nepřálo počasí (začalo drobně pršet), u podzemního komplexu nás čekaly dva Velorexy - 
Miroslawa Wojciechowskeho (zvaného též Bolek) a Stanislawa ???, který nám poprvé představil svůj 

bílo-černý Velorex.  
 Přestože prohlídka trvala více než hodinu a půl, pršet bohužel nepřestávalo, a tak jsme museli 
vyrazit na další cestu v dešti. Naštěstí se povedlo bez velkého bloudění dorazit zpět do ČR, konkrétně až 

do Broumova, kde se od nás oddělil Petr Runkas s dcerou. Protože nás ale tou dobou už jelo 15 vozítek 
(i s polským doprovodem 23 lidí), byl problém sehnat místo v restauraci a tak jsme se rozdělili na 

několik částí. Vozítka jsme zaparkovali na historickém náměstí a po obědě se domluvili na společném 
setkání s paní Oldřiškou Reinhardtovou (rozenou Stránskou), dcerou konstruktéra Františka Stránského.  
 Ze setkání měla paní Oldřiška obavy, neboť když její tatínek tragicky zahynul, bylo jí teprve 9 

roků a o tříkolách nemohla příliš vědět. Nakonec se ale obavy ukázaly jako zbytečné - rozpovídali jsme 
se všichni a pochopili, že nejen konstrukční věci, ale i rodinné záležitosti okolo výroby tříkol v České 

Třebové jsou velice zajímavé. Bohužel čas velice rychle utíkal a protože venku již nepršelo, rozhodli se 
někteří pro výlet do Adršpašských skal dřív než se setmí. Zbylí účastníci setkání doprovodili paní 
Oldřišku na náměstí, aby si mohla ještě prohlédnout naše vozítka, tam jsme se rozloučili nejen s ní, ale i 

s Tomášem Rašínem a dokud bylo světlo, vyrazili na cestu do Zdoňova, mís ta noclehu. 



 V chatovém kempu se k nám připojili další dva stroje - Petra Šabatky a Petra Soukala. Tentokrát 

jsme se už připravili na tuhou zimu v noci a kdo se šel preventivně ohřát do místní "restaurace" 
pochopil, že hostinský je zde opravdu jedinečný - zřejmě razí heslo "Střízlivého mě nedostanou!" ...  

 Před odjezdem v pondělí 25.8. jsme se rozloučili s polským velorexářem Stanislawem a jeho 
doprovodem a rozjeli se udělat pár fotek do Adršpašských skal. Tam mě ovšem pozlobila slabá baterka, 
a tak jsme se rozdělili na dvě části s tím, že se sejdeme na náměstí v Trutnově. Jenže díky špatné 

komunikaci v koloně (kdy si musí každý hlídat toho za sebou aby mu neujel!) jsme se rozdělili na částí 
mnohem víc, ty co byli na náměstí vyháněla městská policie, takže jsme se díky mobilům všichni sešli 

až nad Trutnovem u vojenské pevnosti Stachelberg. Tam nás už čekal Jirka Špička a Luboš Čábela, 
takže na prohlídku přijelo až k pevnosti 16 Velorexů - námi objednaný průvodce Martin prohlásil, že 
něco takového u Stachelbergu ještě nebylo.  

 Při prohlídce podzemí jsme zjistili, že tato pevnost je částečně nedokončená a Martin nám ukázal 
postup, jakým se podzemní prostory budovaly. Po cca hodinové prohlídce jsme se rádi ohřáli venku na 

sluníčku a  pokochali se opravdu úžasným rozhledem na okolní krajinu. Naše bříška se už ale hlásila o 
oběd, a tak nezbývalo než najít nějaké místo na oběd. Netušili jsme ovšem, kolik podniků je v pondělí 
zavřených, takže jsme byli rádi, když nás pohostili v Maršově (ani nevím jestli v Dolním nebo Horním) 

a my mohli vyrazit směr Polsko s nadějí, že si vyjedeme po ose až na Sněžku.  
 Překročení hranic dnes už žádné zdržení nepřináší, a tak jsme zastavili až před obcí Karpácz, kde 

se od nás odpojil Miroslaw (Bolek). Ostatní pak vjeli do obce s tím, že prostě zkusíme najít cestu na naši 
nejvyšší horu. Průjezd polským Karpáczem nebyl ovšem jednoduchý - úzké uličky vlnící se městečkem, 
serpentiny, plno lidí, samé zákazy, takže když jsme začali klesat, zastavil jsem kolonu na jedné delší 

rovince na další domluvu. V pause jel Palyza zjistit možnost, kudy by se dalo vyjet na Sněžku a Zdeněk 
nám vyprávěl o své kolizi s autem v tomto městě -  díky závěsu na PAva naštěstí bez větších následků. 

Palyza ovšem přivezl špatné zprávy - na Sněžku se prostě nedostaneme. Udělali jsme si tedy alespoň pár 
snímků z dálky (z Polska jsou to úplně jiné pohledy) a pokračovali směr ČR - Harrachov. 
 Ačkoliv jsme se cestou opět rozdělili (kázeň v koloně asi nebyla to hlavní!!), do Harrachova už 

jsme přijeli komplet. Po zastavení na konci města k nám přijelo policejní auto, ale policista si chtěl jen 
Velorexy prohlédnout a zase jel dál. My se zde ale rozloučili s Martinem Brejtrem a pokračovali k 

poslední dnešní zastávce - rozhledně Štěpánce na kopci Hvězda u Příchovic. Po prohlídce a vyhlídce 
nám na parkovišti předvedl Kárčí a Palyza jak se spí ve Velorexu, Anička nám dala instrukce jak se 
chovat v místě dnešního noclehu (kterým byla fara!) a někteří už bez motoru sjeli do Příchovic ke 

kostelu. Ubytování proběhlo hladce a posledním co nás dnes překvapilo byla image paní hostinské v 
Příchovické hospůdce.  

 Na úterní okruh už s námi nejel Ota s Hondou, a protože nás čekal přejezd Jizerských hor, zajeli 
jsme si do Tanvaldu natankovat benzín. Zastávku u přehrady Souš jsme absolvovali na zákazu zastavení, 
ale stála zato - mohl nás dojet Slávek a přitom jsme se pokochali krásou jezera v přírodě. Další putování 

se trošku zadrhlo - dvakrát jsme vjeli do Hejnice než jsme trefili k Obřímu sudu u Lázní Libverda. Je to 
prý největší sud u nás, nicmémě místo v 9 otevírali až v 11 hodin a na to jsme nemohli čekat.  

 Velké zdržení přinesla další zastávka, a to v nově otevřeném železničním minimuzeu ve 
Frýdlantu  - ačkoliv tam mají asi jen 60 metrů kolejí, jednu lokomotivu a model kolejiště, místní 
nadšenec dokázal o úzkokolejce hodiny a hodiny s obrovským zápalem povídat. A my ovšem tolik času 

neměli. Někteří povídání vzdali dříve a jiní později, a tak jsme si dali sraz u frýdlantské rozhledny. 
Kufrování k rozhledně, výhledy i piknik místo oběda, to vše způsobilo, že jsme nabrali velké zpoždění, a 

proto jsme byli nuceni z itineráře vynechat pivovar a muzeum ve Vratislavicích nad Nisou. Ale 
nepředbíhejme ...  
 Cesta v koloně 14i tříkol přinášela další zdržení a opět se nevyplatilo to, že někteří si nehlída li ty 

za sebou = kolona se roztrhala na tři kusy. Protože ovšem všichni věděli, že cílem je parkoviště pod 
vrcholem Ještěd u Liberce, každá parta jela na vlastní pěst a na tom parkovišti jsme se opravdu sešli. 

Ovšem výjezd Velorexem až na vrchol se povedl jen Romanovi, Tomášovi s Honzou, Honzům 
Šustáčkovým a Kárčímu - jeli i přes červenou na semaforu! Další si vyšlápli na vrchol pěšky a někteří 
zůstali na parkovišti pod vrcholem. Bohužel čas utíkal a utíkal ...  

 Domluvená jízda objednaným (!!) historickým vlakem z Tanvaldu do Harrachova na 17:40 byla 
důvodem, proč jsme vyrazili z parkoviště pod Ještědem, aniž bychom čekali na ty, kdo vystoupali na 

vrchol. Domluvili jsme se, že každý pojede do Tanvaldu na vlastní pěst tak, aby jsme jízdu nezmeškali. 



A povedla se kuriózní věc - na jednom z kruhových objezdů v Jablonci nad Nisou se potkali dvě kolony 

Velorexů!  
 Odjezd vlaku vypraveného jen pro nás jsme stihli (měl - jak je u ČD zvykem - zpoždění), ale ne 

všichni s ním jeli. Kdo ano, mohl si kromě povídání se strojvedoucím prohlédnout i muzeum ozubnicové 
dráhy v Kořenově a zahrát si na průvodčího (když jsme nabídli svezení lidem čekajícím na nádraží). Ti 
co nejeli, si mohli poslechnout zpívání v kostele v Příchovicích, což byl určitě také velmi zajímavý 

zážitek. A večer? Opět v Příchovické hospůdce s namalovanou paní hostinskou ...  
 Středa 27.8. již od rána oznamovala krásný den, což by asi nepotvrdil Zdeněk, který místo 

odjezdu hledal ztracenou součástku z motoru. Na opozdilce jsme čekali u benzinky ve Vysoké nad  
Jizerou a poté jsme společně jeli do Bozkova, kde byly v plánu Bozkovské dolomitové jeskyně. Tam se 
Aničce povedl perfektní tah - dostali jsme se do jeskyně jako jedna parta a zadarmo jako jeskyňáři! 

Průvodce (sám hrdý vlastník Škody 1000 MB) sice používal věty jako "To nemusím vysvětlovat, to vy 
znáte", ale možná jsme k tomu dávali důvod i my (když Palyza prohlásil: "Taky máme problém s 

mechem v jeskyních.").  
 Z parkoviště v Bozkově jsme chtěli jet do Semil na oběd, ale když jsme na náměstíčku u místní 
restaurace zahlédli nápis "Svíčková 65 Kč", neodolali jsme. Po dobrém obědě si ještě někteří vyšlápli na 

věž místního kostela, kam jsme měli vstup opět zdarma. Jak to? Inu, místní kronikář si nás 
vyfotografoval u našich tříkol na náměstíčku a volný vstup na věž byl na oplátku.  

 Netradiční muzeum techniky (nebo možná i sklad všeho technického) v Hájích nad Jizerou v 
místní části Loukov nás přivítalo unikátním exponátem - ponorkou. Převážná část expozice byla v patře 
a viděli jsme sbírku fotoaparátů, rádií, zapalovacích svíček, samozřejmě aut a motocyklů a vůbec asi 

všeho, na co si člověk vzpomene. V přízemí pak mnohé nadchla renovační dílna, sbírka stabilních 
motorů a místnůstka, kde si bylo možno prohlédnout veškeré možné dokumenty. Majitel, pan Bujárek, 

nám doporučil jiný kemp než byl v itineráři, a tak jsme dopředu vyslali Palyzu, ať situaci prozkoumá.  
 Zastávka před Vrchlabím přinesla smíšené pocity - každý kemp měl své pro i proti, a tak jsem 
rozhodl to neřešit, vyjet si na Špindlerovu boudu (jak nám porad il Jirka Bartuš) a rozhodnout se, kde 

budeme spát až nám schládnou hlavy. Po průjezdu Špindlerovým mlýnem jsme přijeli k závoře, každý 
zaplatil 100 Kč a jeli jsme nahoru. Jediné dva stroje - Slávkův a Martinův - zůstali dole = počkají na nás 

a nebudou se trápit do kopců zbytečně.  
 Když jsme ovšem dorazili až na nejvýše položené místo v České republice, kam lze oficiálně 
dojet autem, Luboš (který byl nahoře první) ukákal na polskou stranu, kde stála ještě o několik desítek 

metrů nad mořem výš také chata. Nemusel víc říkat. Podřadili jsme a hurá ještě výš. Focení u strojů při 
takovém výstupu je snad samozřejmostí a když přišla Anička s tím, že by nocleh v této polské chatě byl 

levnější než v obou kempech u Vrchlabí, bylo rozhodnuto - přespíme tady!  
 Bohužel, když se vracel Martin pro svůj Velorex od Š.Mlýna k závoře, trošku víc se rozhovořil o 
tom, kde budeme nocovat, a "závorář" nám došel k polské chatě říct, že si musíme přeparkovat stroje ke 

Špindlerově boudě (do České republiky) kam máme povolení. Učinili jsme to a možná si tak zachránili 
spoustu peněz v peněžence. Večer jsme zakončili bujarým veselím na jednom pokoji horské chaty (až 

nás musel přijít napomenout správce chaty, že moc hlučíme) ...  
 Ve čtvrtek 28.8. ráno jsme se na parkovišti u Velorexů rozdělili -  Roman, Petr Šabatka, Petr s 
Michálkou a Tomáš s Honzou se rozhodli dobýt po hřebeni vrchol Sněžky alespoň pěšky a zbytek 

pokračoval v trase plánovaného Velorex čundru = sjel dolů k Vrchlabí k benzině natankovat, a potom 
vyrazilo 10 vozítek směr Nová Paka. 

 Muzeum v prvním patře prodejny vozů Peugeot v Nové Pace docela překvapilo svou rozlohou i 
zajímavými exponáty. Po prohlídce jsme zašli na oběd do nedaleké hospůdky, kde jsme byli opravdu 
bleskově obslouženi. Tím jsme ale v Nové pace neskončili - na pražské ulici je další, tentokrát prodejní 

muzeum veteránů, které stojí přímo u silnice a je možno si exponáty prohlédnout i přes sklo. Toho jsme 
využili ze dvou důvodů: nemuseli jsme platit vstupné, ale především jsme nemuseli čekat až skončí 

polední pausa. 
 K branám hradu Pecka přijeli jen Palyza a Slávek, ostatní zůstali na parkovišti pod hradem. 
Prohlídka samotná byla podobná jako na všech hradech, zajímavá byla mučírna ve sklepení, černá 

kuchyně, ale i to, že tento hrad už byl zříceninou a nadšenci jej dostali do stavu, že je možno v něm 
provádět návštěvníky. Paní kastelánka nám po prohlídce sama nabídla, že si můžeme přijet s vozítky až 

k hradu, ale toho už využil jen Honza Šustáček.  



 Martin, jako znalec místních poměrů, nás zavedl na Zvičinu k Raisově chatě, kde byla krásná 

vyhlídka do kraje a kdo měl zájem, mohl si procházkou po okolí protáhnut těla z polohy alá Velorex. 
Další cíl byla nejhezčí přehrada u nás - Les království. Tam už na nás čekaly dvě posádky - Petr Šabatka 

a Petr Soukal s Michálkou = připojili se po návratu z nedokončené cesty na Sněžku. A nebyli bychom to 
my, abychom společně celou krásnou a zajímavou přehradní hráz neprošli a neobjevili i skrytý přepad - 
ještěže do něj nikdo nepřepad ...  

 Času bylo ještě dost, tak nám Martin ukázal kamenný betlém, který vytvořil sochař Matyáš 
Braun. Byla to příjemná procházka lesem a pro mnohé bylo určitě překvapením, co všechno tento 

umělec vytvořil. A to mnozí nevěděli, že zítra zavítáme i na nedaleký Kuks, který je sochami Matyáše 
Brauna přímo proslavený ... 
 Hlavy jsme tento večer složili u Martina Pospíšila ve Dvoře Králové nad Labem. Připojil se k 

nám zpátky i Roman Olexa, který také nedokončil výstup na Sněžku, ale den využil k tomu, aby jel 
domů zaparkovat Velorex 16/350 a přijel do Dvora Králové n/L tříkolou OsKar z roku 1953. Rodiče 

Martina nám připravili báječné pohoštění, takže jsme mohli jen pít, jíst a klábosit - moc děkujeme. Ještě 
perlička nakonec - kolem 20 hodiny volal Tomáš s Honzou, že jako jediní dobyli vrchol Sněžky, a že 
právě dorazili zpátky na Špindlerovu boudu k Velorexu. Neměli sílu už jet za námi, a tak tam i přespali.  

 Poslední den Velorex čundru, pátek 29.8., už probíhal v úplném klidu - ze Dvora jsme popojeli 
jen kousek k hospitalu Kuks (Martin nás navedl až k parkovišti u hospitalu a chvilku jsme čekali i na 

Slávka, který opravoval zadní kolo za pomoci Honzy Šustáčka). Díky tomu, že byla otevřená dobová 
lékárna i podzemní hrobka, rozhodli jsme se pro celkovou prohlídku Kuksu.  
 Když jsme po poledni odjížděli z parkoviště, mířili jsme do Jaroměře především za účelem se 

najíst. Nápad využít nádražní restaurace se ukázal jako výborný (tato zařízení už vypadají mnohem lépe 
než v minulosti) - zároveň jsme po obědě zašli do nedaleké výtopny / muzea, kde nám zapálení mladíci 

odpověděli snad na všechny dotazy. Přidali se k nám i návrativší se Tomáš s Honzou a nebýt toho, že 
někteří na nás již čekali na parkovišti, byli bychom tam mnohem déle.  
 Nedaleká pevnost Josefov se svým podzemím nás vpustila do svých útrob a slova průvodce na 

mou osobu (řekl něco ve smyslu "Vy si tady teda užijete") nevěstila pro mne nic dobrého. Prohlídku 
jsme naštěstí ale zvládli ve zdraví a když jsme se vrátili na parkoviště, dali jsme si ještě něco na zub. 

Díky Josefovu jsme vypustili zámek Opočno, ale nikdo toho nelitoval. 
 Od pevnosti už byla cesta směr Semechnice klidná a v cíli nás čekal Slávek u točícího se rožně. 
Co víc jsme si mohli přát? Slávkovi s Aničkou - ačkoli to asi nikdo nahlas asi nevyslovil - jsme moc 

vděčni za azyl i za to, jak se o nás starali. Večer jsme mezi nás opět přivítali Martina Brejtra, rozloučili 
se ze Zděnkem Říhou, sesedli jsme se u stolu, popíjeli a povídali si a kolem desáté hodiny večerní 

vyhlásil Slávek Zlatého Zděnka do příštího Velorex čundru - stal se jím Petr Šabatka, který bude muset 
vymyslet nějaký držák, protože jeho 250-tka má víčko nádrže pod koženkou. I letos byla na Velorex 
čundru báječná parta a všem, kdo ji tvořili, moc děkuju.  

 V sobotu 30.8. už jsme se rozjeli každý svou cestou, Roman Olexa, Honzové Šustáčkovi, Petr 
Soukal s Michálkou a Martin Pospíšil společně s mým Velorexem jsme vyrazili směr Blansko. Zastávku 

jsme měli v Solnici, kde nám přišel ukázat pan Slezák svou sbírku medailí a zároveň se podívat na 
Romanovo vozítko OsKar z roku 1953, což byl rok, kdy se pan Slezák na výrobě vozítek podílel. 
Myslím si, že nejen mě potěšila slova pamětníka (např. "Kde máte umístěn klakson a jak vypadá?"), na 

které si posléze sám odpověděl, a to pokaždé stejnou větou "Ano, je to přesně tak, jak jsme to dělali". 
Romanovi, který toto vozítko získal v červenci 2006 jako rozřezanou kostru, se opravdu povedlo 

mistrovské dílo. 
 Po odjezdu ze Solnice mně praskl výfuk (stejná závada jakou měl Petr Šabatka) - ještě že už byl 
Zlatý Zděnek předán! Potom už se jelo a jelo, malá zastávka na kopci nad Březovou nad Svitavou a 

společná zastávka na pozdní oběd byla až Boskovicích. Kluci u Zlaté růže měli zavřeno, takže jim 
bohužel Roman nemohl předvést funkčního OsKara, kterého Láďa Kostík potahoval. Najedli jsme se 

tedy "u sousedů" a odjeli směr Blansko, kde nás čekal druhý den už 17. sraz Velorexů.  
  
         Ivoš Fajman 


